STRAFFENBAREMA WBV
INBREUKEN EN SANCTIEBAREMA’S VLAAMS GRONDGEBIED VOOR ALLE VERGUNNINGHOUDERS
Voorafgaandelijk: alle vergunninghouders betekent ook niet bij de WBV aangesloten vergunninghouders
212.1
Daden, acties vanwege vergunninghouders (in eigen
1e inbreuk: schorsing tussen 14 dagen en 3 jaar,
naam en/of in naam van de club/ploeg) die het imago
gehele of gedeeltelijke voorwaardelijke opschorting
van de wielersport schade berokkenen
voor een periode van 3 jaar mogelijk
2e inbreuk: schorsing tussen 6 maanden en 3 jaar,
gehele of gedeeltelijke opschorting voor een periode
van 3 jaar mogelijk
3e inbreuk: schorsing minimaal 3 jaar tot levenslang
1e inbreuk: geen vergunning voor het daaropvolgende
212.2
mogelijk samenhangende sanctie voor club/ploeg:
seizoen, geheel of gedeeltelijke voorwaardelijke
indien de inbreuk effectief een actie of daad is ook toe
opschorting voor een periode van drie jaar is mogelijk
te schrijven aan de club/ploeg
2e inbreuk: geen vergunning voor het daaropvolgende
seizoen
3e inbreuk: geen vergunning voor de 2
daaropvolgende seizoenen
212.3
Daden, acties vanwege een vergunninghouder (in
1e inbreuk: schorsing tussen 14 dagen en 3 jaar,
eigen naam en/of in naam van de club/ploeg) die het
gehele of gedeeltelijke voorwaardelijke opschorting
imago van de wielersport schade berokkenen en/of die
voor een periode van 3 jaar mogelijk
een inbreuk plegen op de diverse reglementen van
2e inbreuk: schorsing tussen 6 maanden en 3 jaar,
WBV waardoor het imago van de wielersport
gehele of gedeeltelijke opschorting voor een periode
geschonden is
van 3 jaar mogelijk
3e inbreuk: schorsing minimaal 3 jaar tot levenslang
1e inbreuk: schorsing in eigen naam en schorsing van
212.4
Vergunninghouders, in eigen naam en/of in naam van
de ploeg/club
een club of een ploeg, die hun financiële
- schorsing in eigen naam tussen 14 dagen en 6
verplichtingen niet nakomen tegenover ondermeer de
maanden, geheel of gedeeltelijke voorwaardelijke
renners, leden in de ploeg, derden,... zoals het niet
opschorting voor een periode van drie jaar
doorstorten van prijzengelden, niet betalen
mogelijk
leveranciers, achterhouden in welke vorm ook van
- schorsing van ploeg/club: geen vergunning voor
gelden of goederen
het daaropvolgende seizoen tenzij de terechte
financiële klachten tegen 15 december van het
aflopende seizoen allemaal en integraal voldaan
werden
2e inbreuk:
- schorsing in eigen naam tussen 6 maanden en 3
jaar
- schorsing van ploeg/club: geen vergunning voor
het daaropvolgende seizoen
3e inbreuk:
- schorsing in eigen naam tussen 3 jaar en
levenslang
- schorsing van ploeg/club: geen vergunning voor
de 2 daaropvolgende seizoenen
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Vergunninghouders, in eigen naam en/of in naam van
een club of een ploeg, die na een tuchtrechtelijke
veroordeling die definitief is ( in kracht van gewijsde)
weigeren of nalaten om de burgerlijke belangen van
het slachtoffer of de slachtoffers te vereffenen, binnen
de termijn zoals bevolen door de tuchtorganen van
WBV

212.5

Vergunninghouders die tijdens een schorsing eender
welke functie of activiteit uitoefenen in de club of ploeg

Vergunninghouders, in eigen naam en/of in naam van
een club of een ploeg, die na een tuchtrechtelijke
veroordeling die definitief is (in kracht van gewijsde)
weigeren of nalaten om de opgelegde
gerechtskosten te vereffenen, binnen de termijn zoals
bevolen door de tuchtorganen van WBV

212.6

Vergunninghouders die hun verplichtingen tegenover
een club/ploeg niet nakomen, zoals niet inleveren fiets
na einde seizoen

212.7

Een titularis van een vergunning of een sportmandaat
van de federatie die zijn medewerking verleent aan een
wielermanifestatie die niet wordt georganiseerd volgens
de reglementen van de federatie of die, ten persoonlijke
titel, financieel geïnteresseerd is in de organisatie van
wielerwedstrijden
Renner die afziet van deelname aan een verplichte
wedstrijd, het Provinciaal Kampioenschap, het Belgisch
Kampioenschap of iedere andere wedstrijd waarvoor hij
reglementair geselecteerd werd door de federatie werd
aangeduid of geselecteerd

212.8

Bijkomende of nieuwe schorsing in eigen naam en/of
schorsing van de ploeg/club:
1e inbreuk
- schorsing in eigen naam van minimaal 6 maanden
tot maximaal 3 jaar.
- schorsing van ploeg/club: geen vergunning voor
het daaropvolgende seizoen, met een maximum
van 3 opeenvolgende seizoenen
2e inbreuk:
- schorsing van minimaal 3 jaar tot levenslang
- schorsing van ploeg/club: geen vergunning voor
minimaal de daaropvolgende 3 seizoenen tot
maximaal 5 daaropvolgende seizoenen
Bij vaststelling van bovenstaande inbreuk wordt de
zaak overgemaakt aan het bondsparket voor verder
gevolg.
1e inbreuk:
- vergunninghouder:
initiële
schorsing
wordt
verdubbeld
- club/ploeg die de geschorste vergunninghouder
een activiteit of functie liet uitoefenen: geen
vergunning voor het daaropvolgende seizoen,
geheel
of
gedeeltelijke
voorwaardelijke
opschorting voor een periode van drie jaar is
mogelijk
2e inbreuk:
- vergunninghouder: schorsing levenslang
- dezelfde club/ploeg die een tweede inbreuk toeliet:
geen vergunning voor het daaropvolgende seizoen
Bijkomende of nieuwe schorsing in eigen naam en/of
schorsing van de ploeg/club:
1e inbreuk:
- schorsing in eigen naam van minimaal 6 maanden
tot maximaal 3 jaar.
- schorsing van ploeg/club: geen vergunning voor
het daaropvolgende seizoen, met een maximum
van 3 opeenvolgende seizoenen
2e inbreuk:
- schorsing van minimaal 3 jaar tot levenslang
- schorsing van ploeg/club: geen vergunning voor
minimaal de daaropvolgende 3 seizoenen tot
maximaal 5 daaropvolgende seizoenen
Bij vaststelling van bovenstaande inbreuk wordt de
zaak overgemaakt aan het bondsparket voor verder
gevolg.
1e inbreuk: schorsing tussen 14 dagen en 1 maand,
geheel of gedeeltelijke voorwaardelijke opschorting
voor een periode van drie jaar mogelijk
2e inbreuk: schorsing tussen 1 maand en 2 maanden
3e inbreuk: schorsing 2 maanden tot 6 maanden
1e inbreuk: 1 maand schorsing met uitstel
2e inbreuk: 1 maand effectieve schorsing
3e inbreuk: intrekken van de vergunning of het mandaat

Verbod tot deelname gedurende een periode van 9
dagen (inclusief de dag van het kampioenschap) aan
een wedstrijd in de discipline van het kampioenschap.
Bij overtreding van deze sanctie: 15 EUR, 14 dagen
schorsing en teruggave eventueel gewonnen prijzen.
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212.9

Ingeschreven renner (rugnummer ontvangen) die niet
aan de start verschijnt:
- neemt niet deel aan een andere wedstrijd
- neemt deel aan een andere wedstrijd

30 EUR
schrapping uit de uitslag en boete van 100 tot 200 EUR

212.10

Gedubbelde renner (uitgezonderd in een criterium) of
renner die een achterstand op de voornaamste groep
heeft opgelopen waarbij de veiligheid niet meer kan
worden gewaarborgd

De renner wordt uit de wedstrijd genomen

212.11

Renner aspirant/nieuweling, junior die geselecteerd is
voor een Belgisch Kampioenschap op de weg en die
de dag voordien aan een wedstrijd deelneemt

12,50 EUR en 8 dagen schorsing vanaf de dag volgend
op het kampioenschap + schrapping uit de uitslag van
de wedstrijd waaraan hij deelnam en teruggave van de
eventueel gewonnen prijzen

212.12

Niet dragen van club-provinciale-regionale kledij tijdens
training, inschrijving of wedstrijden
Niet verdedigen van de eigen kansen

inbreuk: 25 EUR

212.13
212.14

212.15

212.16

WBV sluit zich aan en neemt integraal in haar
tuchtreglement de bepalingen over van:
- het Decreet dd. 25 mei 2012 betreffende de preventie
en bestrijding van doping in de sport (B.S. 12.07.2012)
-.het Besluit van de Vlaamse Regering dd.19 oktober
2012 houdende uitvoering van het Decreet van 25 mei
2012 betreffende de preventie en bestrijding van
doping in de sport
(B.S. 07.11.2012)
- Ministerieel Besluit dd. 6 mei 2013.houdende de wijze
van oproeping tot monsterneming voor de sport
wielrennen (B.S.31.05.2013)
- Ministerieel Besluit dd. 27 november 2013 houdende
vaststelling van de verboden lijst (B.S. 09.12.2013)
Deze bepalingen en wijzingen kunnen geraadpleegd
worden op www.dopinglijn.be
(http://www.dopinglijn.be/dopinglijn/regelgeving/) en
maken integraal deel uit van onderhavig reglement van
WBV.
No Needle Policy, is van toepassing op alle
vergunninghouders en is niet-tijdsgebonden.
- Vaccinaties evenwel hoeven niet gemeld te worden;
Atleten
die
een
lokale
injectie
met
glucocorticosteroïden gekregen hebben, mogen niet
deelnemen aan een wedstrijd gedurende 8 dagen.

Herhaaldelijk negeren van de onderrichtingen van de
commissarissen

Boete van 25 EUR

Enige overtreding van deze regels kan worden
gesanctioneerd overeenkomstig het reglement en
conform de bepalingen zoals opgenomen in artikel
212.14.
Sanctie, voor zover er geen tuchtvervolging of
tuchtsanctie volgt via de disciplinaire commissie of
disciplinaire raad conform de bepalingen opgenomen
in artikel 212.14:
1e inbreuk: schorsing tussen 14 dagen en 3 jaar,
gehele of gedeeltelijke voorwaardelijke opschorting
voor een periode van 3 jaar mogelijk
2e inbreuk: schorsing tussen 6 maanden en 3 jaar,
gehele of gedeeltelijke voorwaardelijke opschorting
voor een periode van 3 jaar mogelijk
3e inbreuk: schorsing minimaal 3 jaar tot levenslang
Boete van 65 EUR tot 250 EUR en/of schorsing van 8
dagen tot 1 maand
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212.17

Gewelddadig gedrag, beledigingen of laster ten
aanzien van een commissaris, een instantie van de
federatie of de leden ervan of, in het algemeen, ten
aanzien van iedereen die een functie uitoefent zoals
voorgeschreven in het reglement
Gewelddadig gedrag, beledigingen, laster, ongepast
gedrag tegenover andere vergunninghouders of
tegenover derden

8 dagen tot 6 maanden schorsing
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